Designação do projeto | Sistema Municipal de Recolha de Biorresíduos
Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000281
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | CENTRO (NUTS II) – Região de Coimbra (NUTS III)
Entidade beneficiária | Município de Soure

Data de aprovação | 21-05-2020
Data de início | 01-10-2020
Data de conclusão | 31-12-2021
Custo total elegível | €518.617,94
Apoio financeiro da União Europeia | FC - €440.825,25
Apoio financeiro público nacional/regional | N.A.

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A operação pretende contribuir para o aumento da recolha seletiva e da reciclagem, nomeadamente através
da implementação de um sistema de recolha seletiva de biorresíduos que potenciará a recolha diferenciada
deste tipo de resíduo e o seu adequado encaminhamento e valorização. As ações previstas na presente
operação compreendem os seguintes itens:
- Ação 1: Aquisição de contentores domésticos para deposição seletiva de biorresíduos na vila de Soure
(720 contentores de menores dimensões para implementação para recolha porta-a-porta (680 para
utilizadores domésticos + 40 para utilizadores não domésticos) e 156 contentores para instalação e
cobertura na restante área municipal).
- Ação 2: Aquisição de contentores de superfície para deposição seletiva de biorresíduos na restante área
de intervenção municipal.
- Ação 3: Aquisição de viaturas para recolha seletiva de resíduos na vila de Soure e restante área de
intervenção municipal (2 viaturas para recolha seletiva de RUB).
- Ação 4: Desenvolvimento de ação de informação e sensibilização.
Os principais objetivos da operação compreendem:
- Disponibilizar um serviço de recolha seletiva de biorresíduos em todo o Município;
- Promover a hierarquia de resíduos;
- Reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para aterro;
- Incrementar os quantitativos de resíduos alvo de valorização;
- Ir de encontro às metas estabelecidas a nível Europeu e Nacional, designadamente no âmbito do PERSU
2020 e da nova Diretiva Quadro.

